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Diskutējot par valsts attīstības plānošanas sistēmas pilnveidošanu, pētnieki un eksperti 

secina, ka viens no būtiskākajiem soļiem ceļā uz efektīvu starpnozaru pieeju attīstības 

plānošanas procesā ir tā sasaiste ar budžeta plānošanu, nodrošinot plānošanas dokumentu 

īstenošanu praksē. Pārresoru koordinācijas centrs šī gada septembrī paredz iesniegt 

informatīvo ziņojumu valdībai, iekļaujot tajā konkrētus priekšlikumus, kā pilnveidot attīstības 

plānošanas sistēmas darbību regulējošos normatīvos aktus un nodrošināt to īstenošanu 

praksē. 

Šī gada augustā notikušajā diskusijā izskanējušie secinājumi un priekšlikumi balstīti pētījuma 

„Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu un attīstības plānošanas sistēmas 

ietekmes izvērtējums” gaitā gūtajās atziņās, tās papildinot ar ekspertu interviju un 

civildienesta ierēdņu elektroniskās aptaujas rezultātiem. Pētījuma procesā savu viedokli 

pauda ministriju, citu valsts tiešās pārvaldes iestāžu, plānošanas reģionu, pašvaldību, sociālo 

partneru un nevalstisko organizāciju pārstāvji. 

Pētnieku sākotnējie secinājumi liecina, ka sistēmisku pieeju attīstības plānošanā sekmē 

pieņemtā normatīvo aktu bāze sinerģijā ar ES fondu plānošanas un rīcībpolitikas 

veidotāju  pieredzes uzkrāšanos. Pie būtiskākajiem kavējošiem faktoriem attīstības 

plānošanas sistēmas efektivitātē pieskaitāmi: plānošanas dokumentu nepietiekamā sasaiste 

ar finansējumu, prioritāšu pakārtotība budžeta iespējām un ministriju vēlmju neatbilstība 

pieejamajiem resursiem. Praksē  konstatētas arī problēmas  rezultatīvo rādītāju noteikšanā 

un uzraudzībā, jo tie mēdz būt daudzskaitlīgi, neprecīzi un bieži vien grūti izmērāmi. 

Sabiedrības līdzdalības iespējas politikas plānošanā, tajā skaitā agrīnos posmos, vērtējamas 

pozitīvi, tomēr spēju panākt vienošanos par rīcības virzieniem ietekmē nevalstisko 

organizāciju atšķirīgā kapacitāte un sadarbības pieredze ar valsts pārvaldes institūcijām. 

Pēc pētnieku prezentācijas notika diskusija par šādiem tematiem: plānošanas dokumentu 

integrācija vienotā sistēmā, politikas plānošanas sasaiste ar budžeta plānošanu, rezultātu un 

rezultatīvo rādītāju noteikšana un uzraudzība, kā arī plānošanas dokumentu ietekmes 

novērtēšana un sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanā. 

Tika apspriesta plānošanas dokumentu skaita samazināšana, paredzot ierobežotu skaitu 

dokumentu tikai būtiskākajās politikās, kā arī iespējas samazināt pielietojamo rezultatīvo 

rādītāju skaitu, galvenokārt izmantojot Nacionālajā attīstības plānā un ES fondu plānošanas 

dokumentos noteiktos rādītājus.  Diskusijas dalībnieki atbalstīja nepieciešamību stiprināt 

intelektuālo un institucionālo kapacitāti plānošanas jautājumos, sekmējot labās prakses 
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apmaiņu un īstenojot kopīgus projektus politikas ietekmes novērtēšanai, kā arī iesaistot 

akadēmisko un nevalstisko sektoru rīcībpolitikas plānošanā. Izskanēja arī priekšlikumi 

centralizēt daļu no plānošanas funkcijām iepriekš minēto izaicinājumu risināšanai, kā arī 

stiprināt politisko līderību attīstības plānošanā. Diskusijā piedalījās ministriju, plānošanas 

reģionu un nevalstisko organizāciju pārstāvji. 

Pētījumu pēc Pārresoru koordinācijas centra iniciatīvas un Valsts kancelejas pasūtījuma veica 

nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” (Valsts kancelejas administrētā projekta 

„Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (ID Nr. 

1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004/002) ietvaros, ko 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais 

fonds). 
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